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Jižní Čechy Budějovice DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/BudejoviceDnes

Dražba domu 180 m² s pozemkem
RD se zahradou, městys
Křemže-Chlum, dražbu
provádí dne 17.8.2018
Okresní soud Český
Krumlov, jistota
100.000,- Kč.

1 933 333 Kč

+420 224 346 177, pohled-sme@fio.cz, Fio banka a.s.

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/IKP72S

Pasivní RD 4+kk/ 120m2, Vysoký
Pasivní rodinný dům o
dispozici 4+kk a užitné
ploše 120m2. Nový
rezidenční projekt Black
Roofs.

8 493 337 Kč

+420 222 700 063, prodej@getberg.cz

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/T198Q2

Novostavba 2+kk/B, 42m2, Unhošť
Prakticky řešený byt
2+kk o ploše 41.7 m2,
s balkonem 13.2 m2
nacházející se v 3. patře
novostavby Rezidence
Wolkerova.

2 899 449 Kč

+420 222 700 064, prodej@getberg.cz

Podrobné informace na webu: reality.idnes.cz/T3OP7T

DR 4+KK, Vysoký Újezd
Prodej rodinného domu
4+kk s pozemkem 592
m2 v novém projektu
Modrý Platan v malebné
obci Vysoký Újezd u
Berouna.

6 780 000 Kč

+420 222 700 060, prodej@getberg.cz

Podrobné informace na webu:

reality.idnes.cz/W3W4V3

Vyzvednutím krakorců a jejich
usazením na vrchol věže pokra-
čovala včera obnova Jakobínky
v Rožmberku nad Vltavou. Těž-
ké kamenné nosné články dosta-
li tesaři do třicetimetrové výšky
pomocí repliky středověkého je-
řábu. Stavební experiment histo-
rickými postupy začal na hradě
v roce 2013. Okolo věže vystavěli
tesaři speciální lešení z ručně
opracovaného dřeva vytěženého
vmístním lese. Replika středově-
kého jeřábu je dlouhá 14 a vyso-
ká 7metrů. Dřevěné kolo je pohá-
něné lidskou silou. Chodí v něm
vždy dobrovolník jako křeček
v kolotoči. Kolo napíná lano, kte-

ré přes kladky vytahuje vzhůru
stavební materiál.
Autory lešení i jeřábu jsou projek-
tant Vít Mlázovský a tesař Petr
Růžička, který se nechal inspiro-
vat kresbami a plány Leonarda
da Vinciho. „Těmito kresbami si
Leonardo da Vinci připomínal
stavební stroje, které používal Fil-
lipo Bruneleschi v letech 1420 až
1434 při stavbě kopule chrámu
Santa Maria del Fiore ve Floren-
cii,“ popisuje šéf jihočeských pa-
mátkářů Petr Pavelec. „Po roce
1500 se podobné stavební stroje
užívaly i ve střední Evropě a je
pravděpodobné, že když v té
době vznikala jehlancová helmi-

ce věže Jakobínka v Rožmberku,
mohl se při tom obdobný typ otá-
čecího jeřábu používat,“ dodává
Pavelec. Replika jeřábu vznikla
bez použití elektřiny jen pomocí
ruční práce.
Pro zájemce, kteří se chtějí do-
zvědět podrobnosti o obnově
a užít si výhled na vltavské údolí,
připravil Národní památkový
ústav každý měsíc mimořádnou
komentovanou prohlídku. Pod-
mínkou účasti je věk nad 18 let
a dobrá fyzická kondice. Vše se
odehrává přímo na lešení. Nej-
bližší je v úterý 14. srpna. (pk)
Rožmberk nad Vltavou
Foto: David Peltán,MAFRA

O senátorské křeslo
na Českobudějovicku
a Třeboňsku se utká
osm kandidátů. Nejsil-
nějším soupeřem ob-
hajujícího Jiřího Šestá-
ka bude zřejmě Ladi-
slav Faktor.

Ludmila Mlsová
redaktorkaMF DNES

ČESKÉ BUDĚJOVICE Šest mužů
a dvě ženy. To je celkový počet za-
registrovaných kandidátů do senát-
ních voleb v jediném jihočeském
volebním obvodu České Budějovi-
ce, kde budou voliči při říjnových
komunálních volbách vybírat i své-
ho zástupce do Senátu.
Pozici bude obhajovat bývalý ředi-

tel Jihočeského divadla Jiří Šesták,
kterého stejně jako před šesti lety
nominovala koalice hnutí STAN
a OPB. Po předchozích volbách,
kdy proti němu postavily silné sou-
peře ODS i ČSSD (bývalého hejtma-
na Jana Zahradníka a současnou
hejtmanku Ivanu Stráskou), nyní
tyto tradiční strany se silnými osob-
nostmi nepřišly.
Občanští demokraté se rozhodli

oficiálně podporovat hudebního
skladatele a podnikatele Ladislava
Faktora, který chce do horní komo-
ry parlamentu jako nezávislý. A so-
ciální demokraté nominovali předse-
du představenstva českobudějovic-
kého dopravního podniku Miloslava
Procházku. „Procházka není žádná
celebrita. Není to hokejista, fotbalis-
ta, divadelní herec ani podnikatel.
Je to dlouholetý člen strany a mys-
lím si, že velmi dobře pracuje v čele
dopravního podniku. A protože po
revoluci pracoval v zahraničním ob-

chodu, umí dobře jazyky,“ popsal
Petr Podhola, předseda okresní or-
ganizace ČSSD České Budějovice.
Ani komunisté nepřišli s žádným

zvučným jménem – do Senátu no-
minovali zkušebního technika Ri-
charda Schötze. „Zvažovali jsme
různé osobnosti, které bychom
podpořili. Já jsem oslovil bývalého
ředitele Budvaru Jiřího Bočka
a vím, že dostal nabídku i od sociál-
ní demokracie. Ale odmítl. Uvažo-
vali jsme i o plukovníkovi Vladimí-
ru Remkovi,“ sdělil člen výkonné-
ho výboru ÚV KSČM Petr Braný.
O senátní křeslo v českobudějovic-

kém obvodu usilují ještě čtyři zá-
stupci z mimoparlamentních stran
a hnutí – podnikatel Šimon Tampír
za Svobodné, sociálně právní po-
radkyně Marie Paukejová za ČSNS,
zubní lékařka Blanka Sýkorová za
hnutí Pro zdraví a sport a pedagog
Lubomír Pána za SPD.
Očekávání spojené s tím, s jakou

osobností přijde hnutí ANO, nako-
nec vyšlo naprázdno. „Nestavíme
žádného kandidáta do Senátu a ne-
jednali jsme ani o podpoře jiného
kandidujícího,“ sdělil František Ko-
nečný, šéf oblastní organizace ANO
České Budějovice.
V dosavadní praxi senátních voleb

na Budějovicku tak nastala nová situ-
ace. Hlavní favority neposílají do
souboje parlamentní strany, největ-
šími soupeři jsou podle MF DNES
dva muži, kteří jsou zaregistrováni
jako nezávislí – dosavadní senátor
Šesták a hudební skladatel Faktor.
Šesták se ovšem opírá nejen

o podporu hnutí STAN a Občané
pro Budějovice, ale svým voličům
ho doporučují i TOP 09, KDU-ČSL,
uskupení Senátor 21 a Zelení. „Roz-
počet mé volební kampaně je do
jednoho milionu korun. Jsou to pe-
níze z příspěvků za senátora, které
má k dispozici hnutí OPB a STAN,“
řekl Šesták s tím, že svůj marketin-
gový plán nebude prozrazovat pře-
dem. V kampani se chce zaměřit na
své voliče a ukazovat jim výsledky
dosavadní práce v Senátu.
Faktor je známý jako vlastník re-

staurace na vrcholu Kletě a zaklada-
tel populárního jihočeského rádia.
Petici na podporu kandidatury mu
podepsalo přes dva tisíce lidí,
všechny ani nestihl uspořádat.
„Odevzdali jsme 1 750 platných
podpisů. Ze zákona mám limit, že
můžu za kampaň utratit dva milio-
ny, a to jsem do ní připraven inves-
tovat,“ podotkl Faktor.

Šestáka vyzve
sedm zájemců
omísto v Senátu

Jeřábem dostali na věž krakorce

Přehled
Kdo chce do Senátu
v obvodu Č. Budějovice

Ladislav Faktor (61 let)
hudební skladatel a podnikatel,
nezávislý
Lubomír Pána (67 let)
pedagog, SPD
Marie Paukejová (63 let)
sociálně právní poradkyně, ČSNS
Miloslav Procházka (67 let)
předseda představenstva Doprav-
ního podniku Č. Budějovice, ČSSD
Richard Schötz (52 let)
zkušební technik, KSČM
Blanka Sýkorová (62 let)
zubní lékařka, Pro zdraví a sport
Jiří Šesták (61 let)
senátor, nezávislý za hnutí STAN
a OPB
Štěpán Tampír (41 let)
podnikatel, Svobodní

Komunální volby

Do včerejška musely strany a hnutí
odevzdat své kandidátní listiny pro
říjnové volby. MF DNES představí
v následujících dnech kandidující
strany v největších městech kraje.
Zítra čtěte: České Budějovice


